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adquiridos fora do ensino oficial, fora das faculdades, academias e
colegios.
'
•'• •.• •' .. ".,

0 ENSINO LIVRE NO RIO GRANDE DO SUL,
Borges de Medeiros
Acedendo ao convite que lhe fez o professor
Martins, o eminente republica Dr. A. A. Borges de
ros. teve · a gentileza d.e escrever, especialmente para esta
remsta, o J?re~e~te art~go, em que se mostra ainda fiel a
um dos pnnc~pws constantes da Constituit;ao Estadual de
14 de julho, qual seja o que consagrava o ensino
sob.
cuja inspirat;ao nasceu a ·Faculdade de Direito.
.
A Uni~er~idade do Rio Grande do Sui nao e mais do que 0 con.
JUnto dos mstltutos que, em varias datas, surgiram e medraram
as;ao exclusiva da livre iniciativa particular, hem orientada e perseve ..
rante.
. Durante a vigencia da Constituis;ao de .14 de Ju1ho de 1891 cumpna ao Estado abster-se de fundar e manter oficialmente 0 ensino.
sup~rior pela razao precipua de que nao lhe era licito ter uma ciencia·
of~czal, do mes~o modo que nao podia ter uma religiao oficial.
·
Desse postu~ad~ ~decorreu, em parte, o dispositivo do art. 71 § 5.~
da mesma Conshtmgao que declarava nao admitir tambhri no
do .Estado os privilegios de diplomas escolasticos ou academicos,
quazsquer que sejam, sendo livre no seu territ6rio o exercfcio de todas
as profiss5es de ordem moral, intelectual e industrial.
Viva controversia suscitou esse texto que, todavia, provocou
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apla~so. de acatados parlamentares e de eminentes juristas, tais como,
~· VIv:uos de Castro, notavel magistrado, que, a par de varias COll·
Sideras;oes relevantes, assim externou-se:
.

"E' cer t o que mnguem
•
" po de exercer uma profissao sem estar de-

v~d~ment~ preparado, sem ter conhecimentos tecnicos que essa pro-

....................................................... .

Demais, o diploma academico e apenas uma presuns;ao de ciencia,
de habilitagao, mas nao uma certeza. Com efeito, se e certo, tanto em
nosso pais como em qualquer outro, que das universidades e academias tern saido uma brilhante pH~iade de homens competentes, nomes
que sintetizam em si tudo que o talento tern de mais esplendido e a
ciencia de mais ,profundo, nao e menos certo tambem que dessas ruesmas academias e universidades saem laureados com o diploma cienti·
fico individuos cr~ssamente ignorantes, deixando entre , os seus contemporaneos uma opulenta coles;ao de anedotas reveladoras da sua
inopia intelectual, de seu espirito inculto e parvo."
. Tambem o grande Julio de Castilhos, o principal autor da Cons·
tituis;ao de 14 rde Julho, justificou a doutrina constitucional nestes
termos, eloqiientes e primorosos:
"Se o Estado nao tern uma religiao propria, tambem nao pode
ter uma ciencia sua ou privilegiada; nao sen do religioso, tambem
nao pode ser cientista; proclamando e mantendo a plena liberdade de
cultos, sem subvencionar ou proteger qualquer deles, nao pode logicamente deixar de reconhecer e manter a completa liberdade espiritual,
abstendo-se de favonear quaisquer doutrinas, seja qual for a natureza
delas. Eis, em substancia, a lic;;ao proficua que oferecem os textos da
nossa Constituigao."
Foi, conseguintemente, ao influxo desse regime liberal que or·
ganizou-se e difundiu-se, entre nos, 0 ensino superior do qual foram
os mais altos expoentes os institutos, que constituem o atual grupo
universitario.
Ei-los em ordem cronologica:
A ESCOLA DE ENGENHARIA, fundada em 1896 e reconhecida
por lei federal, que compreendia:
o I nstituto de Engenharia, com os cursos de engenharia civil e
de engenheiros-ge6grafos;
o /nstituto Eletro-Tecnico, para engenheiros eletricistas .mecanicos
e ·montadores eletricistas medl.nicos;
o lnstituto Borges de Medeiros, com os cursos de agronomia e de
capatazes rurais;
o I nstit.uto Parobe, para mestres de oficinas;
o 1nstituto Julio de Castilhos, para ensino secundario ou vestibular.

fissao exige; mas tambem e certo que esses co:mhecimentos podem set
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A ESCOLA DE ENGENHARIA nao recebeu qualquer subvengao
oficial ate 1907, mas nesse ano foi criada uma taxa adicional de 2 %,
denominada taxa profissional, que incidia sobre algumas rubricas da
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1·eceita or~amentaria e. era destinada a auxiliar exclusivamente o en·
sino tecnico profissional.
a fim
Essa taxa foi elevada, em 1909, a 4 %, e em 1923 a 8
de auxiliar tambem o instituto de Agronomia e V eterinaria.
A FACULDADE DE DIRE/TO, fundada em 1900 e equiparada as
oficiais, mantinha anexa a Escola de Comercio.
A FACULDADE DE MEDICINA, fundada em 1908, tambem equiparada, mantinha anexos os institutos Oswaldo Cruz, Pasteur e Anato·
mico, recehendo o segundo uma suhven9ao anual a fim de atender gra~
tuitamente ao tratamento anti-rahico de pessoas pohres.
Ahstendo-se de intervir na organiza9ao do ensino superior ou de
custea-lo pelo erario publico, todavia nao se eximia o Estado de ampara-]o na medida compativel com o espirito e letra do estatuto constitucional. Tanto assim que' a FACULDADE DE DIREITO e a de
MEDICINA receberam, por vezes, auxilios para constru9oes e aquisi9ao
de materiais. Afora esses, outros auxilios pecuniarios eram concedidos,
para fins identicos, a varios institutos e colegios, disseminados por todo
o Estado.
Eis ai os frutos. beneficos do nosso passado republicano, que assaz
propiciou a admiravel obra individual, que tinhamos, no tocante ao
ensino publico, em todos os seus graus.
Tachada de original a Constitui9ao rio-grandense de 1891 porque
nao ohservara servilmente 0 pad:r:ao comum, a verdade e que nenhuma
outra constitui9ao brasileira consagrava, com tanta amplitude como
ela, as liberdades espirituais.
Por isso, ainda hoje, posso repetir, com acerto, estes conceitos que
emiti em 1903:
u Julio de 'Castilhos, ideando a organiza9ao republi9ana de sua
. patria, soh moldes novos e singulares, foi fil6sofo na profundeza da
concep9ao e politico na sua justa adaptagao ao estado social.
Ha quem pense e afirme que o estatuto rio-grandense e uma obra
caprichosa da vontade, sem raizes hist6ricas e sem condigoes de vitalidade duradoura.
E' necessaria nao esquecer que a mesma critica superficial malsinara, a principia, a Constitui9ao dos Estados-Unidos da America do
Norte que, na frase conceituosa de Gladstone, e "a ohra mais admira·
vel que tern sido criada, em dado momento, pelo genio e vontade do
homem, do mesmo modo que a constituigao inglesa e o organismo mais
sutil que tern saido gradativamente dos fatos hist6ricos".
Hoje ninguem mais ousa considerar a Constituigao Americana uma
ohra exotica da Conven~ao de Filadelfia.
P. A., 6-10-1949.

LA TEORIA DEL ORGANO':'

Aparicio Mendez
Primeira Conferencia:
. Palavras de apresenta~ao pronunciadas pelo ~a!e.;.
dratico de Direito Administrativo d~ Facul.dade de Diretto
de Porto Alegre, Professor Ruy Ctrne Ltma.
"Com sumo prazer e honra nao menor, aceitei o
"encargo de apresentar-vos as sauda~oes da nossa Facul"dade, ao inicio de vosso curso nesta nos~a e v?ssa casa.
"Sois; nesta Faculdade, para todo_s n?s, e amda para
"os que convosco travam agora o pnmetro cont~t.o pes"soal, nao urn desconhecido, m~s bern ao contrano,. urn
"velho amigo, cuja presen~a ffsica vern. merame~~e mte;
"grar, de novo, ou pela primeira ~ez, _a tmagem, Ja de ha
"muito, desenhada em nossa adm1ra~ao:
. ,.
.
"Os vossos trabalhos sobre o Dtretto. Adm1mst~at~vo
"ja vos haviam dado a conhecer a~s ~s!udt_?sos do ~lf~I~o,
"no Brasil. Sao de particular stgmftca~~o dout!mana,
"dentre ~s mais, os dois estudos. que pubhcastes sobre as
"rela~oes interadministrativas e sobre OS caracteres da re"voga<;;aO do ato administrativo. Ambos de ~lgum; /orma
"se unem entre si, de vez que, em :ossa sistematica da
"materia haveis substituido a anahse separada .d? ato
"juddico' e do contrato administrativo, como tra~tcwnal
"mente encarad~s na doutrina, pelo estudo da Teona. Geral
"das Rela~oes Juridico-Administrativas. A esses dots tra"balhos fundamentais, liga-se tambem, dentro da mesma
·
·
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A pe<Udo d-el senor P'r}:>·sidente e a . on I
, , roducido e-stas dis·erta-ciones e~n la
Porto Al-e-gr•e, Profe&sor J?,se. SaJJ,ga<do Mart.ms, he tep ara su desarrollo. Unicamenw se
mayor fi.deli.dad ,posible s'lguHmt? la,~ notas usad~·S . ~a·s entonces •a fin de fa·cilit•a-r la•s
han .sefial•ado 0 .a;cent•ua.do las c1t.as, apena.s mflncwna
.•
.
:1'14e~tes de informa.ci6n.
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